
 

 قارتح و ذلت شد، پهلوی رژیم برابر در مردم خروش و انقالب پیدایش ساز زمینه که مسائلی از یکی��

 ان،درم و بهداشت سیاسی، استقالل نظر از انقالب از پیش ایران. بود اجتماعی های عرصه اکثر در ایران

 لفمخت های عرصه در رفته رفته انقالب از پس و بود ذلیل...  و آبادانی و عمران پرورش، و آموزش اقتصاد،

 هایی یتکنولوژ برخی در که جایی تا است گرفته قوت و نموده پیدا را خود جایگاه المللی بین و اجتماعی

 را انحصار این ایرانی جوانان داشتند، دست در را آن انحصار  جهان در پیشرفته کشورهای معدود که

 خارجی و داخلی تهدیدات برابر در شدن مصون و شدن قوی برای زیادی راه ایران هنوز اما. شکستند

 .ببخشند تحقق را امر این یکدیگر کمک با مسئولین و مردم باید که دارد

 نای که باشد می دشمنان شدن مأیوس راه تنها رهبری معظم مقام فرمایشات مطابق ایران شدن قوی��

 و گذشته چشمگیر های پیشرفت عرصه دو در مردم برای مبلغان توسط باید زمانی برهه این در مفهوم

 .شود تبیین شود طی شدن قوی برای باید که راهی

 شورک موجود وضعیت از دشمنان نمایی سیاه از ابتدا که است شده انتخاب دلیل این به قوی ایران موضوع

 چنین به قوی ایران ها سختی و ها تحریم همه وجود با که شود یادآوری مردم به و شود جلوگیری

 را خود عزم و نموده خطر احساس شدت به دشمنان که است یافته دست ای کننده خیره دستآوردهای

 هب انقالب و ایران دستآوردهای و ها پیشرفت باید پس. بزنند زمین را آن که اند کرده همیشه از تر جزم

 .شود بیان مردم برای واقعی صورت

 ائلمس در خصوص به انقالب مسیر در هایی کاستی و ها کمبود شاهد ما همه که است این دیگر دلیل��

 ینب از خارجی وفشارهای ها تحریم شدن اثر بی و ایران شدن قوی با ها کمبود این که هستیم اقتصادی

 .شد خواهد گذشته برابر ها ده ایران های پیشرفت و رفت خواهند

 تولید نخبگان، و جوانان قضاییه، و مقننه مجریه، قوه از اعم آن ارکان باید قوی ایران تحقق برای��

 به را اسالمی نظام ارکان اوالً تا دهند هم دست به دست باید مردم آحاد همه و صنعتگران و کنندگان

 قوی هب معتقد که گیرند قرار امور رأس در مسئولینی تا نمایند انتخاب مختلف های انتخابات در درستی

 انیاًث و باشند نداشته آن اساسی نیازهای شدن برآورده برای ایران از خارج به چشم و باشند ایران شدن

 .بکوشند مهم این تحقق برای هستند که صنفی هر در نخبگان و مردم خود


